3. postna nedelja
Otroška in papeška ned.
Jožef, Jezusov rednik
19. 03. 2017
Ponedeljek 20. 03. 2017
Klavdija, mučenka
Torek 21. 03. 2017

Serapion, škof
Sreda 22. 03. 2017
Lea, spokornica
Četrtek 23. 03. 2017
Jožef Oriol, duhovnik
Petek 24. 03. 2017
Katarina Švedska, red.
Sobota 25. 03. 2017
Gospodovo oznanjenje
4. postna nedelja
Nedelja žena in mater
26. 03. 2017

Ob 7.00 uri za žive in + farane
Ob 10.00 uri za + Marjano Županek (obl.)
Ob 7.00 za + Ivana Oroža, Anico in Tilčko
Ob 7.00 za + Marijo Zorko in sorodnike
Ob 7.00 za + Kristino Rupnik (1220)
Ob 18.00 za + Avguštino Ugeršek (8. dan)
Ob 7.00 za + Alojzijo Brdnik (1273)
Ob 18.00 za + Marijo in Franca Cvelfar ter
Alojzijo Grifič (obl.)
Ob 18.00 za + za + Franca Skrbinška in sorodnike
Ob 17.30 križev pot – vodijo člani ŽPS
Ob 18.00 za +Maksa Hojnika (obl.) in sorodnike
Ob 07.00 za + Julijano in Janeza Pučnika
Ob 10.00 za + Marijo Pučnik (1287)
PREHOD NA POLETNI ČAS
Ob 7.00 uri za žive in + farane
Ob 10.00 uri za + Franca Gumzeja (obl.)

1. Danes je obletnica izvolitve papeža Frančiška. Zato bomo po oznanilih
zapeli zahvalno molitev in priporočili papeža Frančiška Božji dobroti in
usmiljenju, da bi še v naprej služil v ponižnosti in svetosti Kristusovi
Cerkvi in nas vodil h Kristusu.
2. Četudi smo že včeraj obhajali praznik sv. Jožefa, naj velja tudi danes, na
njegov dan, iskrena čestitka vsem možem in fantom, pa tudi vsem, ki
nosite njegovo ime, naj vam izprosi milosti v moči katerih boste izpolnjevali načrt, ki ga ima Bog z vami.
3. Dekanijski duhovniki smo se dogovorili, da bomo na četrto postno
nedeljo, ki se imenuje nedelja veselja ali »laetare« zamenjali župnije.
Tako bom jaz prihodnjo nedeljo v Čadramu, k nam pa pride g. Jože
Brezovnik, župnik iz Loč pri Poljčanah. Tako boste imeli možnost obhajati sveto spoved tako pred prvo in drugo mašo.
4. V soboto, 25.3., bo na Prihovi potekal mavrični dan. Mladinci lepo vabijo
vse predšolske in šolske otroke, da se skupaj z njimi kaj naučijo, ustvarijo in se skupno poveselijo. Prispevek za malico in material znaša 2€..
5. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, Petru Tonkoviču, Martinu
Juhartu in Damjanu Tomažiču za pomoč pri rezanju dreves in drugih
delih; Dragu in Marku Skerbišu za injeciranje zidov; Alojzu Lubeju, Stan-

ku Mlakarju, Marku in Simonu Skerbišu za
pospravljanje drv; hvala za vse darove za
kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto.
6. Iskrena hvala Klavdiji, Samu, otrokom,
mladim in vsem za dejavno sodelovanje.
7. Kot ste lahko opazili, je v polnem teku
obnova strehe nad Župnijskim domom Marijinega varstva. Ker že prihajajo prvi večji
računi, se vam iskreno priporočam za vaš
dar. Hvala za razumevanje!
Postni čas je čas, da spet zadihamo
Postni čas je čas, da spet zadihamo, je čas, da srce odpremo za dih
Edinega, ki je zmožen naš prah preoblikovati v človečnost. Ni čas, da bi
si raztrgali oblačila pred zlom, ki nas obdaja, ampak prej, da v svojem
življenju naredimo prostor za vse dobro, ki ga lahko naredimo, tako da
se odrečemo vsemu, kar nas osami, nas zapira in nas ohromi. Postni
čas je čas sočutja, da bi s psalmistom rekli: »Vrni mi (Gospod) veselje
nad svojim odrešenjem, duha velikodušnosti v meni utrdi« (glej Ps
51,14), da bi s svojim življenjem oznanjali tvojo hvalo in bi se naš prah –
z močjo tvojega življenjskega diha – preoblikoval v »zaljubljen prah«.
SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi:
Dobrova:
petek 24. marec 2017
Dobriška vas: petek 31. marec 2017
Pobrež:
sobota 8. april 2017
Novo Tepanje: petek 14. april 2017
Zg. Grušovje: petek, 21. april 2017
Sp. Grušovje: petek 28. april 2017
Preloge:
petek, 5. maja 2017
Vrhole:
petek, 12. maja 2017
Sevec:
petek, 19. maja 2017
Prepuž:
petek, 26. maja 2017

Razpored bralcev Božje Besede
3. postna nedelja
Otroška nedelja
19.03.2017
4. postna nedelja
Nedelja žena in mater
26.03.2017
5. postna nedelja
Nedelja mož in fantov
02.04.2017

7.00
1. berilo: Kristina Strnad
2. berilo: Albin Pučnik
7.00
1. berilo: Mira Rubin
2. berilo: Jože Pliberšek
7.00
1. berilo: Albin Pučnik
2. berilo: Martin Juhart

10.00
OTROCI
10.00
1. berilo: Marjana Pučnik
2. berilo: Žan Pem
10.00
1. berilo: Samo Pučnik
2. berilo: Polona Mlakar

NASILJE V DRUŽINI
Po podatkih policije policisti v Sloveniji letno obravnavajo okrog
10.000 kaznivih dejanj s področja nasilja v družini. Le-to se je v zadnjih
desetih letih povečalo za 73 %. Po besedah skrbnikov SOS telefona za
ženske in otroke – žrtve nasilja ima število nasilnih dejanj v družini v
Sloveniji epidemične razsežnosti.
Nasilje v družini povzročajo medgeneracijski spori, alkohol in
druge oblike zasvojenosti, obračunavanje, cinizem, nemoralnost, izguba
občutka krivde, tekmovalnost, sovraštvo in še marsikaj drugega. Ti
pojavi so lahko vzrok nasilju, a zanj je vedno odgovoren človek. Ali proti
nasilju lahko kaj storimo in če, kaj? Naj spremenimo zakonodajo?
Namesto spremembe zakonodaje mora biti spremenjen naš odnos.
Človeka spreminjajo vrednote in te mu zagotavljajo največjo varnost. Če
kaj, je potrebno v primeru nasilja moliti: »Jezus, Odrešenik, potrebujemo
te! Pošlji Svetega Duha in spremeni obličje zemlje!« Jezus reče Petru,
naj pospravi meč. S tem pove, da je nasilje slabo in se ga ne da premagati z drugim nasiljem, ampak z duhovno močjo, ki se razprostre nad
grobost v obliki ozdravljajoče ljubezni.
Jezus se dotakne služabnika velikega duhovnika in ga ozdravi.
Še danes nasilen človek potrebuje ozdravljajoče kretnje, ki pritekajo iz
ljubezni. V času spora med ljudmi Jezus pravi, da spopad in nasilje nista
odgovor – rešitev je v ljubezni, spoštovanju in spravi.
»Glejte, človek!« je Pilat kričal množici. Če gledamo z očmi
srca, nas vsako nasilno dejanje spomni na vzklik: »Glejte, to se dogaja
človeku!« Ne govorimo kot Kajn: »Ali sem mar jaz varuh svojega brata?«
Ne govorimo: »Ne bom se vmešaval v njihove zadeve,« saj tam, še
posebej v družini, nekdo kriči po človeku, po varnosti, po nekom, ki bi
pomagal ustaviti začaran krog nasilja. Nasilje se žal nikoli ne konča
samo od sebe. Kako naj ga ustavimo? Je dovolj, če trpine poslušamo in
jim pokažemo razumevanje? Ne, ni dovolj, potrebno je iti globlje. V srcu
človeka je tista kretnica, ki usmerja njegova dejanja v slabo ali dobro.
Verujemo v vsemogočnost našega Boga, zato ni izraz nemoči ali obupa,
če molimo: »Odpri roko tistih, moj Bog, ki so nasilni, da ne bo več stisnjena v pest. Odpri njihovo roko, da ne bodo delili udarcev, ampak spravo. Odpri njihovo srce, moj Bog, da ne bodo obsojali in trpinčili drugih,
ampak jih razveseljevali. Odpri njihove oči, moj Bog, da bodo videli
trpljenje in bolečino, ki jo povzročajo. Odpri njihova ušesa, moj Bog, da
bodo slišali tiste, ki na svojem križevem potu kričijo po njihovem usmiljenju in sočutju. Odpri njihova usta, Gospod, da bodo zmogli besede
obžalovanja in prošnjo za odpuščanje. Odpri njihovo dušo, da v njih
zmagata tvoje odrešenje in ljubezen.«
Pripravila: Martin Juhart, župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA
BL. DEVICE MARIJE.
3. postna nedelja
PAPEŠKA NEDELJA
Otroška nedelja
19. 03. 2017 – 26. 03. 2017
Papež Frančišek: Ljubezen je Božji dar, za katerega moramo prositi
Hinavščina se lahko vrine vsepovsod, tudi v naš način, kako ljubimo.
To se zgodi, ko ima naša ljubezen nek interes in je spodbujena z osebnimi interesi; ko opravljamo karitativna dela zato, da bi pokazali sami
sebe ali pa se čutili zadovoljne; ali ko se potegujemo za stvari, ki so
vidne, da bi se pobahali s svojo inteligentnostjo ali svojimi sposobnostmi. Za vsem tem je napačna in varljiva ideja, da smo dobri, če
ljubimo. Kakor da bi ljubezen bila neka človekova stvaritev, proizvod
našega srca. »A ljubezen je predvsem milost, je dar. Da lahko ljubimo,
je Božji dar in zanj moramo prositi. In Bog nam ga z veseljem dá, če ga
prosimo. Ljubezen je milost,« je zatrdil papež. Ni v tem, da bi se pokazalo tisto, kar mi smo, ampak tisto, kar nam
Gospod daje in kar mi z veseljem sprejemamo.
Ljubezen se ne more izraziti v srečanju z drugimi,
če prej ni rojena iz srečanja s ponižnim in usmiljenim Jezusovim obličjem.
Pavel nas vabi, naj priznamo, da smo grešniki in
da je tudi naš način ljubezni zaznamovan z
grehom. Obenem pa nam prinaša novo oznanilo, prinaša upanje.
Gospod pred nami odpira pot osvoboditve in odrešitve. To je možnost,
da tudi mi »živimo največjo zapoved ljubezni« in »postanemo orodje
Božje ljubezni«. Do tega pa pride, ko pustimo, da nas vstali Kristus
ozdravi in nam obnovi srce. On je tisti, ki nam kljub naši majhnosti in
uboštvu daje doživeti Očetovo sočutje in poveličevati čudovita dela
njegove ljubezni. »Tako razumemo, da vse, kar lahko živimo in delamo
za brate, ni drugega kot odgovor na to, kar je Bog storil in še naprej
dela za nas.« Sam Bog, ki biva v našem srcu in našem življenju, je tisti,
ki se približuje in služi vsem, ki jih vsak dan srečamo na poti, začenši
pri zadnjih in potrebnih, v katerih ga najprej prepoznamo.

